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Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

Numer ogłoszenia

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami nr 2, 3 i 4, w terminie
do 19.02.2020 r. w jednej z podanych form:
• pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty w plikach
zabezpieczonych przed edycją, np. *.pdf na adres e-mail: npn@npn.pl - do
godz. 24:00 lub
• osobiście bądź listownie (decyduje data wpływu do sekretariatu
Narwiańskiego Parku Narodowego) na adres Zamawiającego:
Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin-Borzymy
W przypadku wpłynięcia oferty w wersji papierowej (osobiście, kurierem,
pocztą, faxem) dokumenty za doręczone uważa się, gdy zostanie
dostarczony do siedziby Zamawiającego w dniach trwania zapytania
ofertowego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

npn@npn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

do dnia 19-02-2020

Drukuj

1232223

Edytuj

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232223#
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/edit/1232223


Andrzej Bielonko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w
sprawie ogłoszenia

502508060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie monitoringu sieci rzecznej na
odcinku rzeki Narew w wyznaczonych transektach przez dolinę rzeki w
granicach Narwiańskiego Parku Narodowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Miejscowość: obszar Narwiańskiego
Parku Narodowego

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie monitoringu sieci rzecznej na
odcinku rzeki Narew w wyznaczonych transektach przez dolinę rzeki w
granicach Narwiańskiego Parku Narodowego. Monitoring obejmować
musi udrożnione na przełomie lat 2019/2020 koryta boczne Narwi,
zaznaczone na załączonej mapie kolorem czerwonym i uwzględniać
specyfikę doliny, którą charakteryzują: 
• niskie spadki zwierciadła wody (0,2‰);
• znaczący wpływ roślinności w korycie i w strefie przykorytowej na opory
ruchu wód płynących; 
• wyraźna sezonowość przepływów (wiosenne wezbrania, letnie niżówki)

Przedmiot zamówienia



W zakres Zamówienia wchodzą:
a) Wykonanie dwóch serii pomiarów hydrometrycznych w zakresie
natężenia przepływu w wybranych transektach pomiarowych. Pomiary
należy wykonać w odmiennych warunkach hydrologicznych, tj. podczas
trwania wód wysokich (najlepiej po ustąpieniu wiosennych zalewów) oraz
podczas niżówek (w trakcie sezonu wegetacyjnego, aby uwzględnić
wpływ roślin). Ze względu na specyfikę obszaru badawczego do pomiarów
natężenia przepływu należy wykorzystać odpowiedni sprzęt pomiarowy
nieczuły na występowanie roślinności wodnej, mogącej zakłócać
dokładność pomiaru prędkości przepływu.
b) Wykonanie przekrojów poprzecznych koryt w transektach
pomiarowych objętych pomiarami hydrometrycznymi. Przekroje
poprzeczne należy wykonać przy pomocy urządzeń pozycjonujących
określając ich współrzędne geograficzne (XY) oraz rzędną terenu (Z).
Sprzęt pomiarowy powinien mierzyć punkty w przekroju z dokładnością
+-5cm. 
c) Obsługa istniejącego systemu piezometrów wraz z automatycznymi
rejestratorami rzędnych zwierciadła wody. Lokalizację piezometrów
wskazana jest na załączonej mapie. Ze względu na małe spadki, jakimi
charakteryzuje się dolina NPN, istniejące piezometry muszą być poddane
niwelacji przy użyciu statycznych pomiarów sieci GPS z dokładnością do
+-1cm.
d) Wykonanie badań podstawowych parametrów fizykochemicznych
wody w zakresie: pH, temperatury, przewodności właściwej oraz
zawiesiny unoszonej i wleczonej w trakcie trwania każdej serii pomiarowej
w każdym z transektów pomiarowych.
e) Analiza wyników monitoringu i przygotowanie raportu końcowego w
wersji papierowej i elektronicznej.

Kod CPV

90714500-0

Nazwa kodu CPV

Usługi kontroli jakości środowiska

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.10.2020 r.

Załączniki

Wzór umowy
Mapa obszaru badań
Wykaz osób
Klauzula RODO
Wykaz wykonanych badań

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1435945
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1435944
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1435943
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1435942
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1435941


Formularz oferty

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej
dwóch, zakończonych opracowaniami, badań hydrologicznych na wodach
płynących,
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia,
złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do
zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje
następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: 
1. Ekspert z dziedziny hydrologii, posiadający:
Co najmniej dyplom doktora w dziedzinie nauk technicznych,
biologicznych lub przyrodniczych. Dorobek naukowy musi dotyczyć
hydrologii wód śródlądowych. Osiągnięcia muszą być udokumentowane w
postaci przynajmniej 2 prac naukowych w tym zakresie.
2. Ekspert z dziedziny geodezji, posiadający:
Co najmniej dyplom inżyniera w zakresie nauk technicznych lub
przyrodniczych. Ekspert musi wykazać się doświadczeniem w zakresie
wykonywania co najmniej 2 opracowań dotyczących pomiarów
wysokościowych terenu na obszarach mokradłowych.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
”spełnia”; „nie spełnia”. Zamawiający uzna warunki za spełnione na
podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią
załącznika nr 4 do zapytania ofertowego. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca
spełnił.

Dodatkowe warunki

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1435940


nich przy wykonywaniu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od
Wykonawcy

1. Formularz oferty – załącznik nr 1.
2. Wykaz wykonanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
to w tym okresie, co najmniej dwóch, zakończonych opracowaniami,
badań hydrologicznych na wodach płynących w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert – załącznik nr 2.
3. Klauzula RODO – załącznik nr 3.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia –
załącznik nr 4.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

CENA (C) – 100 %

Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą w skali punktowej od 0
do 100 punktów. Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów będą
następujące:

Cn
C = ------------ x 100
Cb

gdzie: Cn - cena najniższej oferty, Cb - cena w ofercie badanej 

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. Za
najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzyma największą ilość
punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu
ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne udzielane
przez Narwiański Park Narodowy nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne



powiązania między Narwiańskim Parkiem Narodowym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Narwiańskiego
Parku Narodowego lub osobami wykonującymi w imieniu Narwiańskiego
Parku Narodowego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej, 
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem
zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Adres

18-204 Kurowo
podlaskie , wysokomazowiecki

Numer telefonu

501461701

Fax

864764811

NIP

7221626836

Tytuł projektu



 

Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002
Narwiańskie Bagna

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0170/16-01

Liczba wyświetleń: 2

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15

Wsparcie techniczne:

konkurencyjnosc@miir.gov.pl

tel.: 22 273 79 12

(w godzinach pracy Ministerstwa)
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